
(แบบ  สขร.1) 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  มิถุนายน  2561 

องคการบริหารสวนตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
ลําดับท่ี 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง 

 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จาง 

 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 

 
หมายเหตุ 

1 ซ้ือวัสดุการเกษตร (กองศึกษาฯ) 
ศพด.ชําเบง 

2,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
    ราคาที่เสนอ  2,000.- 

รานเพทาย 2 เครือ่งเขียน 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

2 จางเหมาทําปายไวนิล (กองศึกษาฯ) 300 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานปายสีโฆษณาฯ 
    ราคาที่เสนอ  300 

รานปายสีโฆษณาฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองศึกษาฯ) 
จํานวน 19 รายการ 

9,989.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานรวมวิทยา 
    ราคาที่เสนอ  9,989.- 

รานรวมวิทยา 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

4 จางเหมาซอมแซมคอมพิวเตอร 
(สํานักปลัด) 

1,280 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานวีไอพี 
    ราคาที่เสนอ  1,280 

รานวีไอพี 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 
จํานวน 2 รายการ 

6,650.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
    ราคาที่เสนอ  6,650.- 

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

6 จางเหมาทําปายไวนิลพรอมโครงไม 
(กองศึกษาฯ) 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานปายสีโฆษณาฯ 
    ราคาที่เสนอ  7,000 

รานปายสีโฆษณาฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

7 ซื้อวัสดุกอสราง (กองศึกษาฯ) 
ศพด.ทับทิมสยาม 04 

9,084.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานบุญชัยเสาปูน 
    ราคาที่เสนอ  9,084.- 

รานบุญชัยเสาปูน 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

8 จางเหมาทําปายไวนิลเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ (กองศึกษาฯ) 

2,200 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานปายสีโฆษณาฯ 
    ราคาที่เสนอ  2,200 

รานปายสีโฆษณาฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

9 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว (กองศึกษาฯ) 
ศพด.ชําเบง 

5,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
    ราคาที่เสนอ  5,000.- 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  
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10 จางเหมาโครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนคสล. บานตาแตรว หมูที่ 9 

46,200 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.อมรินทรรุงเรืองฯ 
    ราคาที่เสนอ  46,200 

หจก.อมรินทรรุงเรืองฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

11 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว (กองศึกษาฯ) 
ศพด.ลันแต 

5,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
    ราคาที่เสนอ  5,000.- 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

12 จางเหมาทําปายโครงการเทิดทูลสถาบัน
สรางความสมานฉันทของชาติ ป 61 

5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานปายสีโฆษณาฯ 
    ราคาที่เสนอ  5,000 

รานปายสีโฆษณาฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

13 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองศึกษาฯ) 
ศพด.ตาพราม 

2,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
    ราคาที่เสนอ  2,000.- 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

14 จางเหมาเครื่องเสียงพรอมเวที โครงการ
เทิดทูลสถาบันสรางความสมานฉันทของ
ชาติ ป 61 

27,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายทองคํา สมย่ิง 
    ราคาที่เสนอ  27,000 

นายทองคํา สมย่ิง 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

15 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 
จํานวน 5 รายการ 

22,750.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
    ราคาที่เสนอ  22,750.- 

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

16 จางเหมาบริการรถบรรทุกกลาไม 
โครงการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรฯ 

5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายสุกรี  บุญพรอม 
    ราคาที่เสนอ  5,000 

นายสุกรี  บุญพรอม 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

17 ซ้ือวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 
จํานวน 1 รายการ 

6,750.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
    ราคาที่เสนอ  6,750.- 

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
 

  

18 จางเหมาตกแตงและจัดสถานที่ โครงการ
เทิดทูลสถาบันสรางความสมานฉันทของ
ชาติ ป 61 

47,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายอภิวัฒน จํานงค 
    ราคาที่เสนอ  47,000 

นายอภิวัฒน จํานงค 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

19 ซ้ือครุภัณฑสํานักงาน (กองศึกษาฯ) 
ศพด.ตาแตรว (จํานวน 2 รายการ) 

19,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
    ราคาที่เสนอ  19,000.- 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

20 จางเหมาพนักงานดูแลทําความ
สะอาดภายในสํานักงาน 

6,800 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นางพเยาว  แกนมั่น 
      ราคาที่เสนอ  6,800 

นางพเยาว  แกนมั่น 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  
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21 ซ้ือครุภัณฑสํานักงาน (กองศึกษาฯ) 
ศพด.ตาพราม (จํานวน 3 รายการ) 

28,300.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
    ราคาที่เสนอ  28,300.- 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

22 จางเหมาพนักงานชวยเหลือผูปวย
ประจํารถกูชีพ 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายชลอ  ทองจันทร 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายชลอ  ทองจันทร 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

23 ซ้ือครุภัณฑสํานักงาน (กองศึกษาฯ) 
ศพด.ชําเบง (จํานวน 3 รายการ) 

22,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
    ราคาที่เสนอ  22,500.- 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

24 จางเหมาพนักงานชวยเหลือผูปวย
ประจํารถกูชีพ 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายธนวุฒ ิ สมย่ิง 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายธนวุฒ ิ สมย่ิง 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

25 ซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว (กองศึกษาฯ) 
(เครื่องกรองนํ้า 3 เครื่อง) 

24,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
    ราคาที่เสนอ  24,000.- 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

26 จางเหมาพนักงานขับรถกูชีพ 7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายวัฒนชัย  สิงหชัย 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายวัฒนชัย  สิงหชัย 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

27 ซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว (กองศึกษาฯ) 
(เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน) 

12,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
    ราคาที่เสนอ  12,000.- 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

28 จางเหมาพนักงานชวยเหลือผูปวย
ประจํารถกูชีพ 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายสุรศักด์ิ บุญเน่ือง 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายสุรศักด์ิ บุญเน่ือง 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

29 ซ้ือครุภัณฑสํานักงาน (กองศึกษาฯ) 
ศพด.ลันแต (จํานวน 1 รายการ) 

32,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
    ราคาที่เสนอ  32,000.- 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

30 จางเหมาพนักงานดูแลทําความสะอาด
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายไป  แรงหาญ 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายไป  แรงหาญ เสนอราคาตํ่าสุด  

31 ซ้ือนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน ก.ค.61 
(รถยนตสํานักงาน กข 4276 สุรินทร) 

6,600.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.บัวนอยสังขะ 
    ราคาที่เสนอ  6,600.- 

หจก.บัวนอยสังขะ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

32 จางเหมาพนักงานดูแลทําความสะอาด
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายจิมมี  รักษร 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายจิมมี  รักษร 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  
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33 ซ้ือนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน ก.ค.61 
(รถยนตกูชีพ, รถบรรทุกนํ้า) 

6,300.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.บัวนอยสังขะ 
    ราคาที่เสนอ  6,300.- 

หจก.บัวนอยสังขะ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

34 จางเหมาพนักงานดูแลทําความสะอาด
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายสด  แกวสวาง 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายสด  แกวสวาง 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

35 ซ้ือนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน ก.ค.61 
(เคร่ืองตัดหญา/ กองศึกษาฯ) 

1,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.บัวนอยสังขะ 
    ราคาที่เสนอ  1,500.- 

หจก.บัวนอยสังขะ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

36 จางเหมาพนักงานชวยเหลือผูขับ
รถบรรทุกนํ้า 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายแล  จิตเย็น 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายแล  จิตเย็น 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

37 ซ้ือนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน ก.ค.61 
(รถจักรยานยนต/ กองคลัง) 

500.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.บัวนอยสังขะ 
    ราคาที่เสนอ  500.- 

หจก.บัวนอยสังขะ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


